
Conhecimentos Gerais

01- Em  1999,29%  dos  venezuelanos  viviam  na  pobreza  extrema.  o  percentual  de  pobres 
extremos na população venezuelana hoje é de: 
a) 33%;
b) 15%;
c) 22%;
d) 7%;
e) 17%. 

02- Segundo a onu a venezuela é o país:
a) com o maior indice de analfabetismo da américa do sul;
b) com omenor salário mínimo daamérica do sul; 
c) mais desigual daamérica do sul; 
d) com menor desigualdade da américa do sul; 
e) com menor população atendida por programas sociais.  

03-  A desindustrialização é uma doença da economia venezuelana , hoje o país importa : 
a) 40% dos bens que consome; 
b) 35% dos bens que consome; 
c) 40% dos bens que consome; 
d) 90% dos bens que consome; 
e) 70% dos bens que consome. 

04- Os chineses compram petróleo da Venezuela  a  preço menor  do que o  do mercado,  em 
função: 
a) de investiementos no setor  de petróleo; 
b) do apoio a revolução bolivariana;
c) de a venezuela apoiar a libertação do tibet;
d) da pobreza da economia chinesa;  
e) de um pedido das nações unidas. 

05- Ela  ganhou  a  maior  unidade  de  policia  pacificadora  do  rio  de janeiro,  com 700  policiais 
militares e cem câmeras. ocupada desde 13 de novembro de 2011, já teve 12 mortes, sendo 2 
policiais militares. essa definição se refere à  comunidade da ( o ): 
a) Salgueiro;
b) Borel;
c) Vila Kennedy;
d) Rocinha; 
e) Barreira do vasco. 

06- Sem reservatórios, energia brasileira será mais poluente. como a área para acumulação de 
água  nos  próximos  dez  anos  crescerá  apenas  11%,  o  país  terá  de  recorrer  mais  a  usinas 
térmicas,  aumentando  a  emissão  de  co2.  isso  se  dve  a  decisão  de  construir  hidrlétricas  na 
tecnologia de: 
a) usinas solteiras;
b) usinas plataformas;
c) usinas a fio d’àgua; 
d) usinas extrvasadoras;
e) usinas mestras. 



07- das fontes abaixo,qual não é derivada de combustivéis fósseis:  
a) gás natural;  
b) carvão;
c) diesel;
d) óleo;
e) biomassa.

08- para sair da crise cidade européia se espelah em las vegas. a cidade sediará o eurovegas, 
conjunto de cassinos e hotéis do magnata americano sheldon adelson. essa cidade é :  
a) barcelona; 
b) paris;
c) londres;
d) madri;
e) roma. 

09- No dia 19 de setembro de 20102 a Europa pode respirar um pouco mais aliviada, pois uma 
importante decisão foi tomada no sentido de reduzir os efeitos da crise economica que assola o 
continente. essa decisão foi: 
a) A Grécia deixou o euro;
b) A Itália anunciou uma moratória coordenada de 30% da sua dívida;
c) A Inglaterra aderiu ao euro;
d) A corte constitucional alemã considerou legal o mecanismo europeu de estabilidade;
e) portugal anunciou um amplo programa de privatizações que vai atingir até os setores das forças 
armadas. 

10- Faleceu no mês de setembro de 2012 o médico responsável pelo atendimento aos pilotos de 
fórmula um, sendo o criador da célula de sobrevivência. essa definição corresponde ao médico: 
a) Christian Barnard;
b) Joe Zerbinni;
c) Sid Watkins;
d) Robert Gallo;
e) Adib Jatenne. 

Gabarito
01. D 
Comentários: A pobreza extrema atinge hoje 7% da população venezuelana. 

02. D  
Comentários: A Venezuela é o país com menor desigualdade social da região da América do Sul. 

03. E  
Comentários: A Venezuela importa 70% dos bens que consome.  

04. A  
Comentários: Os chineses investem no setor de petróleo e em troca compram o barril a preço 
mais baixo que o do mercado. 

05. D  
Comentários: essa definição se refere  à comunidade da rocinha.  



06. C 
Comentários: A tecnologia das usinas a fio d’àgua dispensam reservatórios , porém no período 
de seca obrigam o nos a ligar as térmicas aumentando a emissão de co2.   

07. E  
Comentários: A biomassa não é derivada de combustivel fósil. 

08. D  
Comentários: A cidade européia que receberá esse complexo de jogos será madri. 

09. D  
Comentários: A decisão foi a corte alemão ter considerado o mecanismo europeu de estabilidade 
constitucional, garantindo o resgate de países em dificuldades.  

10. C  
Comentários: Essa definição corresponde ao doutor Sid Watkins. 


